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Zdrowych, pogodnych świąt Wielkiej Nocy,
pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego,
wiosennego nastroju oraz serdecznych
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzą
Rada Nadzorcza, Rady Osiedli, Zarząd oraz
pracownicy Spółdzielni

Z życia Administracji
Domów Spółdzielczych

Modernizacje, inwestycje,
remonty
s. 02
aktualności
Pawilon „Pewex”

Prace zostały wykonane przez uczestników Klubu Osiedla Podwale (Klubu Seniora)

Wielkanocny jarmark na rynku
To już tradycja, że w okresie
przedświątecznym na jaworznickim rynku organizowany
jest wielkanocny jarmark. Tegoroczny odbędzie się w sobotę 8 kwietnia. Od godz. 9 do 13
będzie można zakupić ręcznie
wykonane ozdoby, które przygotują dla nas miejskie szkoły,
przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze
oraz
stowarzyszenia. Nie zabraknie
również degustacji świątecznych potraw oraz występów
artystycznych.

Rozbiórka dobiegła
końca

s. 04

przepisy
Pyszna babówka

Czyli ciasto drożdżowe
s. 05
z kakao
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informacje

Z życia Administracji
Domów Spółdzielczych

wnętrznych przy oknach
na klatkach schodowych.

ADS 1
•

Na terenie osiedla prowadzona była pielęgnacyjna przycinka drzew.

•

Przy ul. Kalinowej 12
główne zawory gazu zostały wyprowadzone na
zewnątrz budynku.

•

Konserwatorzy dokonują
corocznych przeglądów
wentylacji oraz prób
szczelności instalacji gazowych w mieszkaniach.

ADS 2
•

Zgodnie z planem remontów na 2017 r. rozpoczęło się malowanie
klatek schodowych w budynku przy pl. św. Jana 1
oraz generalny remont
instalacji
teletechnicznej, rozdzielni głównej
i przewodów zasilających
od licznika do zabezpieczenia.
Zaplanowane
jest też kładzenie gładzi gipsowej, wymiana
tablic licznikowych oraz
usuwanie parapetów we-

Tegoroczna zima nie szczędziła nam niskich temperatur.
Przygotowaliśmy dla Państwa krótkie podsumowanie działań, jakie zostały w związku z nią podjęte:
• zużyliśmy ok. 11 t soli i ok. 38 t piasku, który został pozyskany
podczas zeszłorocznej wymiany piasku w piaskownicach,
• na terenach wszystkich administracji dokonaliśmy wymiany i naprawy uszkodzonych daszków nad wejściami klatek,
• na bieżąco usuwaliśmy usterki związane z zamarzaniem instalacji
wodno-kanalizacyjnej,
• zielone tereny Spółdzielni zostały zgrabione z pozostałości po
okresie zimowym,
• termin wymiany piasku w piaskownicach zaplanowaliśmy na maj.
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•

W budynku przy ul. Paderewskiego 44 nieczynne przewody dymowe
zostały zabezpieczone.

•

Na Osiedlu Podwale
Zachód rozpoczęło się
przygotowanie pomieszczeń piwniczych pod
montaż indywidualnych
stacji wymienników ciepła.

ADS 3
•

Kontynuowana była wymiana tablic ogłoszeniowych i przycinka drzew
na całym osiedlu.

•

Na potrzeby naszej redakcji lokal przy ul. Piłsudskiego 36 został wyremontowany.

•

Remontu z przystosowaniem dla potrzeb
osoby niepełnosprawnej
doczekał się także lokal
użytkowy przy ul. Brodzińskiego 27.

Zima, zima
i po zimie

Numer zamknięto 24 marca 2017 r.
„Osiedlowe To i Owo” jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego
Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. Pr1197.
Na postawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie zastrzega, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Osiedlowe To i Owo” jest
zabronione bez zgody wydawcy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów
i zdjęć, zastrzega sobie prawo do skracania otrzymanych materiałów, zmiany ich tytułów
i innych zmian redakcyjnych w nadsyłanych tekstach.

Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie

Biuro reklamy: 32 615 55 43
Nakład: 8 500 sztuk
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Mądry Polak przed szkodą

Przygotuj się na wypadek pożaru

Od czasu do czasu nasi mieszkańcy doświadczani są przez niezwykle przykre zdarzenia. W tym wydaniu poruszymy temat jednego z nich: pożarów. Pokrótce postaramy się wyjaśnić, jak się zachować,
aby zminimalizować ich skutki i ułatwić akcję gaśniczą.
Pożar jest niekontrolowanym
procesem spalania w miejscu
do tego nieprzeznaczonym, np.
w budynkach lub na obszarach
niezamieszkałych, jak łąki, lasy
czy torfowiska. Pożary mogą
wybuchać naturalnie, mogą
też wywoływać je ludzie. W polskich statystykach najwięcej występuje ich w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności
publicznej, produkcyjnych i magazynowych, środkach transportu, lasach i na uprawach
rolniczych. W przypadku pożarów budynków mieszkalnych
skutki są bardzo dramatyczne
- powodują one zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców lub
innych użytkowników danego
obiektu, a w wyniku spalania
materiałów budowlanych emitowane są niebezpieczne i toksyczne związki chemiczne.

Nie dopuść do
powstania pożaru!
• Ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych, jak
przenośne grzejniki elektryczne, gazowe lub piecyki na drewno i węgiel. Stosuj się do ich instrukcji montażu i obsługi, dbaj
o prawidłowe funkcjonowanie
kominów i wentylacji.
• Zabezpiecz materiały łatwopalne, mogące ulec zapaleniu
przy kontakcie z otwartym ogniem, żarem, a nawet gorącym
popiołem.
• Użytkuj odpowiednio instalację i urządzenia elektryczne.
Nie obciążaj ich zbytnio przez
podłączanie do jednego gniazdka zbyt wielu odbiorników.
Stosuj odpowiednie, „niewatowane” zabezpieczenia i używaj
rozgałęźników z bezpiecznikami. Dopilnuj fachowego montażu instalacji odgromowych
i dokonuj ich przeglądów.
• Chemiczne materiały wybuchowe i łatwopalne, jak
benzyna, rozpuszczalniki, farby
i lakiery, trzymaj w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
• Stosuj zgodnie z instrukcją
wykrywacze dymu i tlenku węgla.

Przygotuj rodzinę
i współlokatorów na
wypadek pożaru:
• Ustal drogi ewakuacji, w miarę możliwości co najmniej dwie.
Warto je sprawdzać próbnymi
ćwiczeniami z nauką zachowania
się w pomieszczeniach zadymionych przez zakrywanie twarzy
grubą tkaniną, najlepiej zmoczoną w wodzie, i opuszczanie ich
w jak najniższej pozycji - kucając.
• Zaopatrz swój dom w gaśnicę
i pokaż domownikom, jak jej używać.
• Naucz, szczególnie dzieci, jak
wezwać pomoc, wskazując adres,
palące się przedmioty i ewentualnie imię i nazwisko.
• Zapamiętaj i zapisz numery
alarmowe: ratowniczy - 112 lub
straży pożarnej - 998.

Postępowanie w czasie
pożaru:
• Ze wszystkich pomieszczeń wyprowadź domowników
w bezpieczne miejsce. Zwróć
uwagę szczególnie na dzieci, które ze strachu potrafią chować się
w różne miejsca, w których ich nie
widać: pod łóżka, pościel lub do

szafy.
• Staraj się we własnym zakresie ugasić ogień w zarodku. Zastosuj wodę, gaśnicę lub koc gaśniczy. Jeśli używasz wody, sprawdź,
czy to, co gasisz, nie jest pod napięciem elektrycznym.
• Jeżeli pali się na tobie ubranie,
połóż się i obracaj do momentu
ugaszenia ognia.
• Gdy pali się tłuszcz, np. na patelni, nigdy nie zalewaj go wodą!
Zasyp go solą kuchenną lub zakryj
pokrywką. Zalany wodą tłuszcz
działa jak bomba, powoduje oparzenia skóry i rozprzestrzenienie
się pożaru.
• Gdy pali się w sąsiednim pomieszczeniu, sprawdź, czy drzwi
do niego są gorące. Jeżeli tak, nie
otwieraj ich pod żadnym pozorem.
• Nie staraj się ugasić ognia,
którego nie jesteś w stanie opanować. Twoje bezpieczeństwo
jest najważniejsze!

Po pożarze:
• Nie wchodź do spalonego
budynku, jeżeli nie otrzymasz informacji od właściwych służb, że
obiekt jest już bezpieczny.
• Nie włączaj prądu ani gazu.
• Sprawdź, czy nie ma oznak

ognia lub dymu i czy elementy
konstrukcji pomieszczeń nie są
osłabione.
• Jeżeli inspektor budowlany ze
względu na bezpieczeństwo nakaże opuścić budynek lub mieszkanie, powiadom policję, aby
wzięła pozostawione w nim mienie pod ochronę, zabierz ze sobą
wszystkie dokumenty i niezbędne
przedmioty - lekarstwa, biżuterię,
polisy ubezpieczeniowe, okulary
itp.
• Jeśli twoje mienie jest ubezpieczone, skontaktuj się z ubezpieczycielem.
• Wyrzuć wszystkie produkty
spożywcze, które były narażone
na dym i płomienie.
• Poinformuj przyjaciół i bliskich
o nowym miejscu swojego pobytu.
• Jeżeli straciłeś swój dobytek
i potrzebujesz mieszkania, skontaktuj się z odpowiednimi służbami w gminie lub innymi organizacjami, które zajmują się pomocą
poszkodowanym.
Materiał przygotowany na
podstawie informatora „Postępowanie w sytuacjach zagrożeń” wydanego przez Straż
Pożarną w Jaworznie.
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Rozbiórka pawilonu „Pewex” na Podłężu

Rozbiórka pawilonu „Pewex” na Podłężu dobiegła końca. Aktualnie kompletowana jest dokumentacja, która
w kwietniu umożliwi zorganizowanie przetargu na dalsze prace rewitalizacyjne. Przedstawiamy krótką fotorelację z wykonanych dotychczas robót.

Więcej zdjęć dostępnych pod adresem www.facebook.pl/osiedlowetoiowo.

prawo

Potrzebujesz faktury? Zachowaj paragon
Klient, który zakupił towar
i nie otrzymał faktury, może
zgłosić się po nią w ciągu
trzech miesięcy od końca
miesiąca, w którym dokonał
zakupu. Powinien w tej sytuacji przedstawić sprzedawcy
paragon, który otrzymał przy
nabyciu towaru. Jeśli go nie
posiada, sprzedawca może
odmówić wystawienia faktury.
Ponieważ sprzedaż powinna być ewidencjonowana na
kasie fiskalnej, sprzedawca
„wbijając na kasę” obowiązku
zarejestrowania transakcji do-

konał, klient zaś może żądać
faktury, wyłącznie okazując
paragon. W przeciwnym razie
sprzedawca nie jest zobowiązany sporządzić dla niego taki
dokument. Wynika to z obowiązku wykazania przez osobę
zgłaszającą się po fakturę, że
jest ona nabywcą towaru lub
usługi.
Warto jednak pamiętać, że
w zasadzie, oprócz paragonu,
takim dowodem może być
np. gwarancja ze stemplem
sprzedającego - na jej podstawie sprzedawca jest w sta-

nie ustalić, że dokonał sprzedaży i zidentyfikować towar,
a następnie udokumentować
transakcję fakturą.
Uwaga! Zachowanie paragonu jest najłatwiejszym sposobem na wykazanie nabycia
towaru.
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Martyka
43-600 Jaworzno
ul. Sportowa 13 lok. 2
tel. 513 176 626
www.kancelaria.martyka.org

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17.
Teresa Karpik i Stanisław Rodzik czekać będą na Państwa 3 kwietnia.
Dyżury członków Rad Osiedli:
Osiedle Stałe - każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 16-17, siedziba ADS 1, ul. Starowiejska 17;
Osiedle Podwale - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17, siedziba Klubu Osiedla Podwale (Klub Seniora), ul.
Grunwaldzka 106;
Osiedle Podłęże - każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17-18, siedziba ADS 3, al. M. J. Piłsudskiego 40.
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przepisy czytelników

Babówka, czyli ciasto drożdżowe z kakao
W tym wydaniu zachęcamy Państwa do spróbowania przepisu pani Ewy z Podłęża. Ciasto, choć niezbyt urokliwe, zdecydowanie czaruje swoim niepowtarzalnym smakiem. Sekretem udanej babówki,
jak w przypadku większości wypieków drożdżowych, jest odpowiednie wyrobienie ciasta. To nic, że
podczas pieczenia pęknie. Są tacy, dla których właśnie ta część ciasta okazuje się najsmaczniejsza.
Składniki:
Ciasto:
• 500 g mąki pszennej
• 40 g drożdży
• 2 łyżki cukru
• 1 cukier wanilinowy
• 2 jajka
• 250 ml mleka
• 1 kopiasta łyżka masła (roztopiona)
Nadzienie:
• 240 g słodkiego kakao typu
nesquik
• 150g zimnego masła
Dodatkowo:
• 1 żółtko
Sposób przygotowania:
Lekko ciepłe mleko wymieszać z dwiema łyżkami cukru,
pokruszonymi drożdżami i paroma łyżkami mąki. Przykryć
ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

Resztę mąki wsypać do dużej
miski. Dodać cukier wanilinowy, jajka i wyrośnięty zaczyn.
Zacząć wyrabiać ciasto. Do-

dać płynny tłuszcz i wyrabiać
aż do pojawienia się bąbli powietrza. Następnie przykryć
ściereczką i odstawić w ciepłe

miejsce do wyrośnięcia.
Gdy ciasto podwoi swoją
objętość, przełożyć je na blat
posypany mąką i rozwałkować na prostokąt o wielkości
ok. 50x40 cm. Posypać kakao,
pozostawiając spore odstępy
od brzegów. Na wierzch położyć wiórki zimnego masła.
Ciasto zwinąć w roladę, dobrze sklejając boki i złączenie.
Roladę przełożyć na blachę
wyłożoną papierem do pieczenia, układając ją w podkowę i złączeniem do dołu.
Górę i boki ciasta posmarować rozkłóconym żółtkiem.
Piec w nagrzanym piekarniku
ok. 35 minut w temperaturze 180°C. Zamiast słodkiego
kakao można użyć zwykłego,
które dodatkowo należy posypać cukrem. Smacznego!

aktualności

W Klubie Seniora zapachniało wiosną

Marzec okazał się dla naszego Klubu Osiedla Podwale, znanego również jako Klub Seniora, bardzo
kobiecym miesiącem. Przybliżamy Państwu dwa spotkania, jakie odbyły się przy ul. Grunwaldzkiej 106.
14 marca gościliśmy dwie
wspaniałe artystki: Alicję Dudek,
której wiersze wprowadziły nas
w magiczny klimat, i Grażynę
Głowacką prezentującą swoje
dzieła malowane na płótnie,
drewnie i tkaninie oraz zaprojektowaną przez siebie i własnoręcznie wykonaną oryginalną
biżuterię. Tematem spotkania
była ulubiona pora roku klubowiczów, czyli wiosna. Z przyjemnością podziwialiśmy talenty
obu pań.
Dwa dni po tym spotkaniu,
czyli 16 marca, w klubie zorganizowany został Dzień Kobiet.
W imieniu Rady Nadzorczej,
Rad Osiedli oraz Zarządu Spółdzielni wszystkim paniom kwiaty i drobne upominki wręczył
znany ze swojej działalności
w Radzie Osiedla Podwale Piotr
Ożarowski. Tego dnia klub pękał w szwach, a uśmiechów na
twarzach pań nie brakowało.
Czekał na nie również poczęstu-

nek w postaci pysznego ciasta
z kawą, a na ich specjalne życzenie zaserwowano... kaszankę
z grilla z cebulką. O klubowicz-

kach pamiętał również poseł
Paweł Bańkowski, który osobiście wręczył każdej z nich piękną
różę. Było tak miło, serdecznie

i smacznie, że panie z niecierpliwością czekają na kolejną okazję
do świętowania.

Osiedlowe

06

TO i OWO

ogłoszenia drobne
Naprawa telewizorów
TAPICERSTWO

tel. 603 898 300

ŁOŻYSKA

tel. 32 753 21 65
604 840 451

- paski klinowe; simmeringi;

REMONTY
SILNIKÓW
ELEKTRYCZNYCH

Protezy nylonowe, szkieletowe, porcelana,
naprawy.
tel. 694 245 071
Oświetlenie domów i mieszkań.
Profesjonalna jakość.
tel. 510 557 980

P.H.U. „Hakpol”
Jaworzno, ul. Dąbrowska 22a
tel. 32 615-63-04

Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń
669 978 658
Montaż serwis anten 50 zł. TV-SAT.
Montaż TV na ścianie, sklep, porady
www.at-victoria.eu.
tel. 515 207 235
Pasieka „Mój Miód” na Podłężu k/parku
poleca miody i inne produkty.
tel. 501 247 684
Szafy INDECO z drzwiami przesuwnymi,
zabudowa wnęk. Rabaty do 35%.
Meble kuchenne na wymiar.
www.bartez-indeco.pl
tel. 604 133 038
Kupię mieszkanie kawalerkę lub 2, 3
pokoje, może być zadłużone, do remontu. Płacę gotówką.
tel. 32 307 21 69
Przeprowadzki Kompleksowe Utylizacja
tel. 32 220-64-27, 531 944 531
Awaryjne otwieranie samochodów,
mieszkań i usługi ślusarskie, naprawa
i wymiana zamków.
600 600 235,
awaryjneotwieranie24.pl.
GŁADZIE BEZPYŁOWE, sufity podwieszane,
tapetowanie, prace malarskie. Tanio
i solidnie. KOMI – PLAST
tel. 507 53 53 52
Sprzedam mieszkanie na Kalinowej
49m2, II piętro, balkon, po remoncie.
tel. 507 073 078
Zamienię 3 pokoje, 67,13 m2,
Podłęże, 8 piętro na 2 pokoje do 5 piętra,
dwustronne z balkonem.
tel. 733-160-169
Zamienię M-2 na M-3.
tel. 511 509 470, 789 396 767

HALA „TAXI”

tel. 32 793 83 83
Szybko, tanio, solidnie, 24 h.
Numer 1 w Jaworznie.
Wspieraj lokalną przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl

pn.-pt. 800-1600

Zamienię M-3, 51m2, 8 piętro na
podobne do 4 piętra – może być
zadłużone.
tel. 508 738 303

Drodzy rodzice!
Drodzy uczniowie!
Rok szkolny 2017/2018 powitamy
wraz z Wami w nowej Szkole Podstawowej nr 2 - nowej, ale z pięknymi
tradycjami. Szkoła Podstawowa nr 2
została powołana do życia w 1985 r.
i budzi wśród wielu mieszkańców naszego miasta pozytywne skojarzenia.
Teraz otwieramy nową kartę historii
jako
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Orła Białego
z Oddziałami Integracyjnymi
i Oddziałami Dwujęzycznymi
(ul. Towarowa 61, tel. 32 616 51 49)
www.gim4.jaworzno.edu.pl
Ogłaszamy nabór do klas: pierwszej, czwartej i siódmej. Oferujemy:
•
klasy integracyjne,
•
klasy językowe ze zwiększoną liczbą
godzin nauki języka angielskiego
(klasy 4-6),
•
klasy sportowe o profilu koszykarskim (klasy 4-6),
•
możliwość nauki drugiego języka (do
wyboru: niemiecki, rosyjski, francuski) już od czwartej klasy,
•
nauczanie matematyki pod hasłem
,,Praktyczna matematyka”,
•
klasy dwujęzyczne z językiem angielskim (klasy 7-8, pozaobwodowe),
•
klasy dwujęzyczne z językiem rosyjskim (klasy 7-8, pozaobwodowe),
•
klasy mistrzostwa sportowego
o profilu koszykarskim (pozaobwodowe),
•
klasy ze zwiększoną liczbą godzin
fizyki,
•
oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
5 kwietnia o godz. 17 zapraszamy
na dzień otwarty przyszłych pierwszoklasistów oraz ich rodziców, natomiast 26 kwietnia o godz. 17 przyszłorocznych uczniów klas czwartych
i siódmych wraz z rodzicami.

Skuteczna pomoc w trudnościach
szkolnych. Nowoczesne metody i pomoce
tel. 692 295 789
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ważne numery

ZARZĄD
al. Tysiąclecia 2-14, 43-603 Jaworzno
SEKRETARIAT:
telefon: 32 615 55 41
fax: 32 615 57 55
e-mail: sekretariat@smgornik-j.pl
DZIAŁ ROZLICZEŃ CZYNSZÓW I WINDYKACJI:
telefon: 32 615 57 65
telefon: 32 615 68 88
e-mail: windykacja@smgornik-j.pl
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
telefon: 32 615 61 46
e-mail: ksiegowosc@smgornik-j.pl
DZIAŁ FINANSOWY - WKŁADY:
telefon: 32 615 61 41
e-mail: wklady@smgornik-j.pl
ZARZĄD
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno

Ważne numery

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Godziny pracy: poniedziałek: 7 - 17
wtorek - piątek: 7 - 15

nasi najemcy

DZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:
telefon: 32 615 55 43
32 616 41 32
e-mail: gzm@smgornik-j.pl
NADZÓR BUDOWLANY:
telefon: 32 616 41 32
32 752 08 12
e-mail: nadzor@smgornik-j.pl
SERWIS CIEPŁOWNICZY:
telefon: 32 616 41 32
32 752 08 12
e-mail: serwis.cieplowniczy@smgornik-j.pl

Kiosk po sąsiedzku

Są tacy mieszkańcy Podłęża,
którzy z uśmiechem mówią, że
kiosk pana Aleksandra jest tutaj chyba od zawsze. Mieści się
w małym lokalu w bloku przy al.
M. J. Piłsudskiego 26. Prócz prasy można w nim znaleźć zabawki, chemię gospodarczą i różne
artykuły, które przydadzą się
w każdym domu.
Jednak tym, co wyróżnia kiosk
pana Aleksandra, jest atmo-

sfera, jaka w nim panuje. Pan
Aleksander od tak dawna wykonuje swoją pracę, że zdążył
zaprzyjaźnić się z większością
mieszkańców, których nie tylko
zna po imieniu, ale doskonale
wie, o której godzinie przyjdą
odebrać swoją ulubioną gazetę. Serdecznie zapraszamy do
zapoznania się z asortymentem
kiosku!

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami”

ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH NR 1
ul. Starowiejska 17, 43-603 Jaworzno
telefon: 32 615 52 58
32 615 54 02
e-mail: ads1@smgornik-j.pl
ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH NR 2
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno
telefon: 32 616 24 94
32 752 08 11
e-mail: ads2@smgornik-j.pl
ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH NR 3
al. Piłsudskiego 40, 43-600 Jaworzno
telefon: 32 616 50 19
32 616 55 94
e-mail: ads3@smgornik-j.pl
ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno
telefon: 32 616 21 78
POGOTOWIE WIND
telefon: 32 616 57 05
602 771 542
DYSPOZYTOR

TELEFON AWARYJNY: 32 616 20 25

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 01.03.2017 r. zmarł

Ś. P. Marek Celczyński
- serdeczny kolega, długoletni pracownik Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie.
Pogrążonej w żałobie
RODZINIE I BLISKIM
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie
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krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 dadzą rozwiązanie, które należy przesłać
pocztą elektroniczną na
adres otio@smgornik-j.pl do
20 kwietnia. W temacie prosimy wpisać „Krzyżówka nr
3/2017”. Wśród uczestników,
którzy nadeślą prawidłowe
rozwiązanie, rozlosujemy
talon o wartości 50 zł na
artykuły spożywcze (bez
alkoholu) ufundowany przez
Macieja Bochenka, przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów redakcyjnych. Z udziału w losowaniu wyłączone są
osoby, które są dłużnikami
Spółdzielni oraz pracownicy
S.M. „Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie
krzyżówki nr 2/2017 otrzymuje pan Jacek Kowalski.
Gratulujemy!

uśmiechnij się
Lekarz do pacjenta:
. Tylko nie rozu– Wszystko jest dobrze, operacja się udała
pan, kopał i wyzymiem, dlaczego przed zabiegiem rzucał się
wał pielęgniarki.
Na to pacjent:
– Panie, ja tu miałem tylko okna umyć!
W szkole pani pyta Jasia:
– Jasiu, jakie jest państwo na literę „k”?
Jasiu odpowiada:
– Państwo Kowalscy!
Zięć zwraca się do teściowej:
– Mamusiu, wychodzę. Kupić coś?
– Mieszkanie sobie kup!
mia widzom:
Iluzjonista po swoim kolejnym numerze oznaj
ie jedna z obec– Teraz sprawię, że na waszych oczach znikn
nych tu kobiet.
Nagle z ostatniego rzędu słychać męski głos:
– Moja żona zgłasza się na ochotnika!
w nocnym lokalu.
– Czy byłem tu wczoraj? – pyta gość barmana
– Był pan.
– I przepiłem pół miliona?
– Tak.
łem.
– Uﬀ... Co za szczęście! A już myślałem, że zgubi

poznajmy się

Tomasz
Oratowski
W przedświątecznym wydaniu naszego biuletynu chcemy przekazać Państwu kilka
informacji na temat Tomasza
Oratowskiego. Pan
Tomasz od 2007 r.
jest członkiem
Rady Osiedla
Podwale
oraz Rady
Nadzorczej
Spółdzielni.
Zawodowo
związany
jest z Zakładem Górniczym Sobieski. Interesuje
się sportem,
szczególnie
piłką noż-

ną i siatkówką, dlatego bliskie są mu kwestie związane
z ułatwianiem najmłodszym
spółdzielcom bezpiecznego
uprawiania sportu na
naszych terenach.
Zachęcamy
Państwa do kontaktu z panem
Tomaszem
w sprawach
związanych ze
Spółdzielnią
poprzez Administrację Domów
Spółdzielczych nr
2 lub „Osiedlowe
To i Owo”.

